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2017
aldri et år uten...

HUDØY
Den eneste avisa på Hudøy, som alltid døgner. Kun 5 dager i juni. Årgang 19. Vel hjem og takk for nå!
Kaffepikene fra Bukta!

edvard

SISTE ÅRET
PÅ HUDØY
Side 12-13

Ella, Kristine, Salma
og Jasmina kom med
deilig kaffe fra Bukta
til redaksjonen.
Tusen takk!

Alle klemmene!

FRA						
HUDØY ONS 07.06					
Bussnr

Bagasjen
blir hentet

Være på
brygga

Bussen går

Klasse

1

9:00

10:25

11:00

2 A/C

2

9:20

10:45

11:20

2 B/D

3

9:40

11:05

11:40

3 A/B

4

10:00

11:25

12:00

3 C/D

7

11:00

12:25

13:00

5 A/B

8

11:20

12:45

13:20

5 C/D

9

11:40

13:05

13:40

5 C/D

10

12:00

13:25

14:00

6 C/D

11

12:20

13:45

14:20

7 A/D

12

12:40

14:05

14:40

7 B/C

						

Amund

Mesia, Julie og Kine.
Koser med
marshmellows, popcorn
og Astrid.

Busstider!

Sukk! Et helt år til neste gang.

Møt presis på kaia.

Jaja, får finne ut hvor det ble av katta, da.

Informasjon om
busstidene står
bakerst i Hudnytt!
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Generalens apPell

BFF

Tusen takk
for denne gang!

Noen ganger går tiden bare så altfor fort og dessverre så nærmer
årets Hudøy-tur seg slutten. Men jammen har vi hatt det gøy! Øya
har vært full av smilende og blide barn og voksne. Det har vært så
fint å se alle dere barna kose dere, leke og være aktive sammen.
Også dere voksne har vært med i leken, og jeg har sett mange
vannkriger hvor kliss bløte voksne har løpt rundt med vannpistoler
og bøtter med vann og dynket både store og små – og selv blitt
dynket så det holder…
Hver eneste dag har vært så full av spennende innhold at det er
vanskelig å velge ut noen høydepunkt. Det var gøy å se innsatsen
og gleden hos alle under fotballkampene på søndagen. Og det
flotte været på mandag laget en ekstra fin ramme rundt Oliaden,
hvor heia-ropene gjallet over hele øya mens dere gikk løs på den
ene spennende oppgaven etter den andre. Prestasjonene til dere
alle under sangkonkurransen var helt fantastisk, og heldigvis fikk
Den grønne mannen, med hjelp av dere, jaget bort den slemme fikk vi besøk fra barn og lærere fra skolen, og alle hygget seg med
Kaptein Krok og de dumme piratene som ikke kan lese. Og i går vennskapsbånd, ballspill, grilling og musikk i det nydelige været.
Og innimellom alt dette så har det vært fisket krabber, badet, satt
rekorder i både det ene og det andre, spilt og lekt, bakt og stekt,
over hele øya fra morgen til kveld. Tusen takk til alle som har stått
på både sent og tidlig, og strukket seg og gjort det lille ekstra både
for små og store!
Vi sier et trist farvel til de flotte 7. klassingene og takker for alle
disse fine årene sammen med dere! Og til alle dere andre, så sier vi
velkommen tilbake til neste år. Da skal det feires 20-års jubileum
her på Hudøy!
Riktig god tur hjem alle sammen, og så gleder jeg meg allerede
masse til å se dere alle igjen på Hudøy til neste år!
Hilsen
Arne Jan
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Husene

i 2017
FRYDENLUND
Hege Tunsjø på
Frydelund kan være
fornøyd med sin
innsats som hussjef.
Barna i 2A og 2C
imponerte stort
i sangkonkurransen
og viste utmerkede
takter i krabbefiske.
Håper alle kommer
tilbake neste år.
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SLETTA
Episke vannkriger,
stort sett bløte og
blide barn fra 3A
og 3B og strålende
innsats fra alle de
voksne er gjengangeren når hussjef
Merete Susort
forteller Hudøynytt
om årets tur fra Sletta.

LIA
På Lia har leken vært
i fokus for barna i 3C
og 3D. Blide ansikter
møtte oss i redaksjonen hver gang vi
syklet forbi.
Rapportene fra
hussjef Connie Fridén
tyder på at dette har
vært den kuleste
Hudøyturen ever.

ØSTRÅT
Hussjef Camilla Klepaker, barn og voksne fra 2B og 2D på Østråt, var alltid smørblide når redaksjonen kom på besøk.
Andreplass i sangkonkuransen og førsteplass i Oliaden samt bare gode minner rapporteres fra kolonien nærmest brygga.
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Husene

HØGDA
Barna på Høgda er de beste i verden sier hussjef Eidar Vollan. Dette var huset som ga oss vinnerlaget i Oliaden, noe som
ikke overrasker oss i redaksjon da vi raskt forstod at Høgda var full av talentfulle barn.

BUKTA
Fra Bukta vil Hudøyredaksjonen og hussjef Trine Allré Flesvig trekke frem smørblide barn som er gode i Oliade, sang
og rekordsetting. Vi i redaksjonen vil også for evig og alltid huske lukten av kaffe som møtte oss når vi nærmet oss den
idylliske kolonien.

i 2017

7

STØA
Mange var bekymret over et lavt antall voksne på Støa før avreise til Hudøy, men gutter og jenter i 5A og 5B er bare så
megagreie at oppholdet har gått som en drøm. 3. plass i sangkonkurransen, semifinaleplass i fotballturnering og blå boller
er bare noen av høydepunktene hussjef Tone Siv Kronberg kan melde fra om.

ROA
Gledeshyl, latter og lek høres fra Roa hele dagen, og skal vi tro Nils Gunnar Nirisrud som har regjert på Roa har det vært en
minnerik tur for alle i denne vakre kolonien. Redaksjonen vil også trekke fram all den gode maten som er har blitt servert
oss i redaksjon. VI er dypt takknemlige.
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Husene

Det takkes
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Takk
og tusen takk til...

NORDA
Hussjef Beate Nordbø på Norda (pling) forteller om maaaange barn, metervis med gjærbakst, voldsomme sjokadeinnhogg og øyas beste beliggenhet, både hva gjelder utsikt og edderkopper. Neste år er siste sjanse dere!

lege
bytte

STRANNA/VIKA
Hussjef Jørgen Hvalby var ikke lett å få noe fornuftig ut da gråten var langt oppe i halsen da vi spurte om en rapport fra
årets Hudøytur. Men vi i redaksjonen kan med trygghet si at Refstad skole nok en gang sender et kull med flott ungdom
ut i den store verden. Vi gratulerer også med en fortjent seier i sangkonkuransen og vil takke for den positive energien 7.
klasse tok med seg ned på brygga på mandag.

Transporten ved Morten og alle de andre.
Uten dere – ingen Hudøytur. Enkelt og greit!
Vebjørn og hans danske sidekick, Sven.
Som aldri har lært å si nei. Dere har en stor
fanklubb!
Alle foreldrene som har gitt av seg selv, passet
andres barn og bidratt til at alle hadde en
super tur! Øredøvende jubel!
Alle sjefene, fra Generalen og bortover – ingen
nevnt, ingen glemt. Trampeklapp!
Alle musikanter og sangere og dere som har
fikset alt sånn der med lyd og lys og sånn
– dere er FLINKE!

Etter 5 år som fungerende sjefsoverlege på Hudøyklinikken stiger nå milde
Møyfrid Kjøllesdal ned fra tronen og overleverer stetoskopet til Stian Røsjø.
Overdoktor Kjøllesdal orker rett og slett ikke flere dager med plastring og
liming av forslåtte små kropper.

Krok og Dillene, Else, Sekretagentene, Alfa,
Beta og Circa. Bibliotekarene Skrem, Usett og
Rangle. Takk til dere alle! Og tusen takk til
den grønne mannen, som gjør at Refstadbarna kan komme tilbake til neste år også!

Møyfrid kan fortelle oss om mange flotte stunder her på øya, men utfordringene begynner å bli for små for den ambisiøse og symptompiske
legen. –Når man har renset sår og gipset armer og ben i så mange år
som meg trenger man nye utfordringer. Når vi spør om beste minne
fra disse årene forteller Møyfrid om et nydelig korsting som ble utført
i panna på sjetteklassing i 2014. –Den største skuffelsen er at jeg aldri fikk
bruk for brevkurset jeg tok i amputasjon, jeg hadde virkelig håpet å ha fått
saget av et ben eller en arm en gang i løpet av karrieren. Dr. Kjøllesdal tar
nå over som kors- og krysstingspesialist på sentralsykehuset i Kauhajoki.
Vi takker Møyfrid for strålende innsats i de årene hun har vært her. Bedre
lege skal man lete lenge etter!

Svea Fyrverkeri for støtte til 7. klasse-festen.
Wow – bang!

Eller kanskje ikke sååå lenge; for vi fant jo en ny superlege nesten med gang.
Stian Røsjø er ny av året, men er topputdannet fra juniorlegenes universitet
i Riihimäki. Herfra fikk han toppkarakter i å løse opp i oppblåste kanelsnurrmager. Doktor Røsjø har levert et strålende førsteinntrykk på Hudøy, og viste
blant annet fram et håndarbeid helt på høyde med Møyfrid da han sydde
igjen hånden til Sondre på Stranna som hadde en ulykke med en tapetkniv.
Gipsingen av armen til Leonid på Høgda står til 20 i stil. Redaksjonen
er derfor sikre på at vi er i trygge hender også i fremtiden. Stian elsker
å lappe sammen skadde barn og oppfordrer både gutter og jenter til
å klatre litt høyere opp i trærne.

Vi har fått mat og drikke fra mange, men
velger å trekke frem Østråt som hver natt har
lagt frem noe godt til avisbudet. Og til Roa
som de siste dagene drev reneste cateringtjenesten – tusen takk alle sammen.
Og til slutt, til barna våre som gikk for
lut og kaldt vann mens vi var «opptatt
i avisen» som det heter – hverdagsheltene
våre <3
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gjengangere

ung vs gammel
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Prestisjekamper
på gjøabanen

Flere års frustrasjon over håpløst spill sett av voksne fra sidelinjen på Lørenbanen skulle ut da disse
voksne fra 7. trinn møtte sine håpefulle til kamp på Gjøabanen.

Hudøyredaksjonen
dropper FAKE NEWS

Innleggene i HudøyNytt under
vignetten FAKES NEWS har fått
Donald Trump til å tenne på alle
plugger, og presidenten har
angrepet HudøyNytt i en rekke
Twitter-meldinger i løpet av natten.
Her er ett av eksemplene:

3-0

Kampen mellom mødrene fra syvende og deres jenter var
en vakker affære. Jentene hadde full kontroll i denne kampen fra første spark. Norges fotballfremtid ser veldig veldig
veldig lys ut, og redaksjonen er sikker på at Norge om noen
år vil ta over hegemoniet i fotballverden hvis disse jentene
velger å fortsette. Kampen var veldig gemyttelig selv om
det ble delt ut et gult kort til Cecilie for å beskytte ansiktet
mot et knallhardt skudd fra jentelaget. Det er tross alt bedre med et gult kort enn en blå nese, sa Cecilie til Hudøynytt
etter kampen. Vi vil berømme mødrene, og vi har blitt fortalt at flere av spillerne hadde sine første minutter på en
fotballbane. Da er det faktisk godt gjort å bare vite hvilken
vei man skal spille. Vi ble også veldig imponert av keeperspillet på begge lag, Mor og datter, Camilla og Tia, stod som
to levende vegger. Resultatet ble til slutt 3-0 til jentene fra
Vika. Hudøynytt gratulerer med seieren.

4-4

Gutta fra Stranna stilte mannsterke opp da gamle stivbeinte pappaer stod på motsatt banehalvdel. For en kamp
det ble, masse mål og idrettsprestasjoner i begge ender
av skalaen. Kvikke sjuendeklassinger viste frem blendende
teknikk mens de litt eldre herrene profilerte på veldig
tung fysikk. Sjelden har vi sett større forskjell i spillestil,
kjapp pasningssikker fotball på den ene siden og en skikkelig tung stivbeint type fotball på den andre siden. Dette
gjorde det til en superspennende kamp. Den tunge tunge
fotballen så lenge ut til å vinne og stillingen var 4-2 til
pappalaget da det gjenstod 5 minutter. Men så skjedde det
noe med gutta fra Stranna, og det ble etablert et enormt
press mot keeper Jens Schmeichel. Det ble redusert til 4-3
etter en vakker scoring av Kristoffer, og jubelen stod i taket
over hele Hudøy da Mani satte inn utligningen til 4-4 noen
sekunder før slutt. Med dette endte kampen uavgjort og
redaksjonens utsendte reporter gikk tilbake til Åsly og tok
seg en kaffe og en bolle.

Limpinnen
ekspanderer
Som dere vil huske fra gårsdagens avis ble Harry Limpinnen omtalt ved flere
anledninger. Limpinnen, gründer og sivilmarkedsfører (såkalt SIVMØK), har
store planer om å ekspandere sin business, som han sier. Harry har jo et
stort nettverk innen idretten, og har nå også strukket sine tentakler inn
i villvolleyball-miljøet.
Presidenten i villvolleyball-forbundet, Fredrik Suttekluter, er svært fornøyd
med utsikten til et tettere samarbeid med Limpinnen Ltd. Limpinnens nettverk innen amatøridrett vi komme godt med når villvolleyball-forbundet
skal ekspandere og etablere en ny gren, nemlig geriljavolleyball, melder
Suttekluter - Dette er et veldig spennende format, som vi i samarbeid med
Limpinnen ønsker å rulle ut over det ganske land; særlig geriljagrupper
(organisert som «klubber», red. anm).
Konseptet går ut på plutselige kamper, ingen vet hvor eller når, men nett blir
lynraskt satt opp og hele sett spilt, før gruppen raskt og lydløst beveger seg
videre. På bildet ser vi våre venner Hildebart Silkeputer og Frikveld Vannlatning fra gårsdagens oppslag, som på oppdrag fra Limpinnen nå reiser
rundt og rekrutterer til geriljavolleyball-rulla over hele landet. Game, sett
og match til Limpinnen der altså. Åja, og laget fra Østråt og Frydenlund
vant villvolleyball turneringen…
Tilstede da bildet ble tatt, i tillegg til Silkeputer og Vannlatning var Johannes
Åpenbaring, Jørn Freddy Skinnperm, Hans Christian Elskede og Hans Bror.

Donald J. TrumpVerifisert konto @
realDonaldTrump 17 t17 timer siden
That’s right, we need to ban
HUDØYNYTT for certain DANGEROUS articles filled with politically
nonsense. We need to protect our
people against FAKE NEWS!

–Vi har utallige ganger sendt mel
dinger til Donald Trump og påpekt
at det han mener er Fake News
faktisk er Fake News og at det til
og med står i overskriften at det er
Fake News, sier en oppgitt redaktør
av HudøyNytt til HudøyNytt. Ett av
svarene fra Trump var følgende:
Donald J. TrumpVerifisert konto @
realDonaldTrump 12 t23 timer siden
Pathetic excuse from editor of
HUDØYNYTT who claims they don’t
publish FAKE NEWS. Damn it, I don’t
read Norwegian, either do my great
voters! GRAB them by their printer!

Etter et døgn med Twitter-tirade fra
presidenten har redaksjonen valgt
å ikke bruke mer tid på den saken
og velger å legge ned hele spalten
om Fake News.
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Festen

SISTE ÅRET
PÅ HUDØY

Etter en del frem og tilbake ble det klart. Femte klasse fikk en
portabel fest – røykmaskin og popcorn. Sjette klasse lå knust
tilbake. Trodde det ikke ble noen fest på dem i år – ingen
invitasjon fra sjuende. Før i 12. time. Da ble de henta av avgangsklassene ved Refstad – og for en fest det ble:
Bar. Spåmann. Lyd. Lys. Fyrverkeri. Spektakulære drinker. Popcorn og sukkerspinn. Insane disco. Ingenting manglet! Gjett om
de kommer til å savne Hudøy. Stakkars dem.
Gjett om sjette klasse gleder seg til neste år…

Festen
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Minner

rekorder
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